
Dodatok č. l k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez 
spojovacie vedenia 

1.1 Poskytovatel': 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČpreDPH: 
Menom spoločnosti 
koná: 

Bankové spojenie: 
č. účtu: v EUR 
IBAN kód: 
BIC (SWIFľ): 

(ďalej len "Dodatok") 

medzi 

v 

Clánok I 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. 
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, SR 
35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 

Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva 
Marián Širanec, MBA, podpredseda predstavenstva 
Slovenská sporiteľňa Bratislava 
0179562264/0900 
SK09 0900 0000 0001 7956 2264 
GIBASKBX 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l Oddiel: Sa, 
Vložka č.: 2906/B 

(ďalej len "Prevádzkovateľ PS" alebo "SEPS") 

1.2 Odberateľ: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Menom spoločnosti 
koná: 
Bankové spojenie: 
č. účtu: 
ffiANkód: 
BIC (SWIFľ): 
EIC kód: 

a 

TOPFIN MG s.r.o. 
Polomská 105, 049 21 Betliar 
52907554 
2121182635 
SK2121182635 

Ing. Martin GaUo - konateľ spoločnosti 
Tatra Banka, a.s. 
2941 082457/11 oo 
SK35 1100 0000 0029 4108 2457 
TATRSKBX 
24X-TOPFINMG-SK8 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice l , oddiel: Sro, vložka 
č.: 48306N 

(ďalej len "Užívatel"') 

(spolu ďalej len "zmluvné strany'') 
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v 

Clánok II 
Preambula 

2.1 Zmluvné strany uzavreli Rámcovú zmluvu o prenose elektriny cez spojovacie vedenia 
(ďalej len "Zmluva"). Z dôvodu spustenia Core Flow-Based Market Coupling (ďalej 
len "Core FB MC") sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku. 

v 

Clánok III 
Predmet Dodatku 

3 .l Týmto Dodatkom sa ruší pôvodné znenie v článku II odsek 2.4 Zmluvy v celom rozsahu 
a nahrádza sa nasledovným znením: 

2.4 V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 
2019 o vnútornom trhu s elektrinou (ďalej len "Nariadenie, o vnútornom trhu s 
elektrinou") a zmluvami uzatvorenými v zmysle Nariadenia o vnútornom trhu 
s elektrinou medzi príslušnými prevádzkovateľmi prenosových sústav a 
nominovanými organizátormi trhu s elektrinou je prevádzkované celoeurópske 
jednotné prepojenie denných trhov prostredníctvom implicitnej aukcie, tzv. Single 
Day-ahead Coupling (ďalej len "SDAC"). 

3.2 Dodatkom sa ruší v celom rozsahu nasledovné znenie v článku III Zmluvy: 

DE-AT-PL-4M MC NTC based Market Coupling (ďalej len <<DE-AT-PL-4M MC 
NTC») - Projekt Day-ahead market coupling označovaný aj ako Interim Coupling 
Project (ďalej len ,,ICP") medzi Nemeckom, Rakúskom, Poľskom, Slovenskom, 
Českom, Mad'arskom a Rumunskom prostredníctvom ktorého je zavedené a 
prevádzkované implicitné prideľovanie prenosových kapacít na vybraných hraniciach 
príslušných ponukových oblastí (hranice PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU
AT). 

3.3 Dodatkom sa ďalej ruší pôvodné znenie v článku III Zmluvy "Tieňová aukcia" v celom 
rozsahu a nahrádza sa novým znením: 

Tieňová aukcia (tzv. "Shadow auction) - denná explicitná aukcia na pridelenie 
cezhraničných kapacít na profiloch SK/CZ, resp. SKIHU, resp. SK/PL, ktorá je 
vyhodnotená v prípade zlyhania procedúry pre implicitné cezhraničné obchodovanie v 
rámci denného trhu (Market Coupling). Tieňová aukcia je organizovaná spoločnosťou 
JAO, pravidlá tieňovej aukcie sú zverejnené na webovom sídle www.jao.eu. 
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3.4 V článku XIII sa ruší celé znenie odseku 13.4 v celom rozsahu: 

13.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny názvu pojmu "Interim Coupling 

Project" v zmysle článku III tejto Zmluvy Prevádzkovateľ PS zmenu názvu pojmu 

doručí písomne e-mailovou komunikáciou Užívateľovi, na e-mailové adresy 

uvedené v Prílohe č. l osobám povereným pre aukcie a scheduling cezhraničných 

prenosov. Užívateľ bezodkladne potvrdí doručenie tejto informácie 

prostredníctvom e-mailovej komunikácie Prevádzkovateľovi PS, pričom 

primerane platí postup v zmysle bodu 11.2 tejto Zmluvy. Dňom doručenia 

potvrdenia o zmene názvu od Užívateľa nadobúda účinnosť nový názov tohto 

pojmu bez potreby zmeny Zmluvy formou dodatku k tejto Zmlu,ve. 

v 

Clánok IV 
Záverečné ustanovenia 

; ... ~ ; 

4.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Z]Illuvnými stranami 

a účinnosť dňom spustenia Core FB MC, pričom na právne vzťahy vyplývajúce z tohto 

Dodatku vzniknuté pred jeho podpisom, no najskôr od začiatku spustenia Core FB MC, 

sa vzťahujú ustanovenia tohto Dodatku v primeranom rozsahu. 

4.2 Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom 

rovnopise pre každú zmluvnú stranu. 

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok a daňové doklady súvisiace s Dodatkom budú 

zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a 

faktúry vyplýva z §Sa a §5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 

znení neskorších predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností, 

ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj ďalšie 

obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú alebo vylučujú. 

Taktiež nie je dotknuté ustanovenie bodu 4.1. tohto Dodatku. 
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4.4 Obe zmluvné strany svojirru podpisrru potvrdzujú, že tento Dodatok neuzatvaraJu za 
nevýhodných podmienok. že ustanoveniam Dodatku porozumeli, tieto vyjadrujú ich 
slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

Dátum: 

Prevádzkovateľ PS: 

Ing. Peter Dovhun 
predseda predstavenstva 

Dátum: 

U živa teľ: 
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